
A Senhora
da

Melartcolia

Hvatares de um Hteu

POK

Gomes beal

6



1



Fi 5EnH0RF) OH fnELHRCOLIH





^Qomes I^eal4

Senhora
da

|Vlelancolia

J’Iisa^areg de um Jdteu

Liuraria fHoderna

ditfl? Editora tfb tfb

Rua Rugusta, 95

tfl Tvpographia tfb

45, Rua luens, 47

61 Lisboa - 1 9 1 0 tf^



'4.



3>c6icaforia

c#?' Senh&m *3?enebrosa, "£)esgdsfasa e &i/en-

eiosa, a eZn&snse/avel £\Lae das almas errantes e

uivantes, edCdoogada das trisle^as mitdas e das /a-

qrimas que eor-rem baixinhe
,
/t?reiel6ra desearaeaes

eimas e ama/dieoades, '3?oeha hineraria des rd'ris

-

tes,
'//

'rna /aerima/ des ^eneidos, £\I,ae da&au-

dade e das dores irreparaveis, /(Sapa dos mendiges

e das leproses das eidades ma/diias, Henhara do*

datutos e das dafagr-imas. rRainha das Suspiras.

dos dho/ueos, das Hete /Espadas, ohereee, dediea c

eonsaqra o auior, em sua deoo^ao, este pegueno ohe-

/iseo neqro, eom sete degraos de mar-more prelo.

j£ic6oa, 7-i-9lO





^exvKora ^'\\enc\o^a

Quem pode netjar a dupla vista dos

Trhtes K *
.
tytiem pode fitar ou ver

ttquiUo que ellcs viem, sondar o qnr

dles sondam, nas eoncavidades da

Sombra ?

X&o foi n fum medieval castelo de balada,

nem foi na Terra Sanfca aonde vae o romeiro,

nem n'um bairro judeu historico e trigueiro,

{|iie eu vi esse perfil de Hebreia celebrada.

Foi d’urn abismo ao p4. — Muda
f
em pranto, calada,

jorrou dentro ein rainha alma um balsamo fagueiro,

quando eu ia rolar no atroz despenliadeiro

dos infernos mundiaes, ante o altar do deus Nada



A Sentiom tht Mclancolift

Sim! qnando ia rolar nas trevas taeittirnas,

^uando eu sentia ja esse bafo das furnas,

que nos gela a epiderme e inteirifa de horror. . -

quando nada no abismo a queda me sustinha,

silencioso esse olhar floriu, Senhora ^linha !

— qtial negro vaso etrusco a raiz duma floi\



-11 —

^ J^eviVora da ^f^eVavtcoVxa

K como eUa me jmreceu tenebrom

,

desgostosaj c sileuciosa, chamei-lhe

a Smthora da Melancolia.

Porque tao triste assim?”Nao sei. Kstarreciclo,

votei-lhe um cnlto 'ideal, amor mais qvie terreno,

Sua magoa e um Sol que eu rasteiro e pequeno

adoro 110 meu po como um Parse vencido.

Sua melancolia a minha alma ha rendido!. -

,

Seu grande ar tenebroso e o seu olhar de threno

teem magia maior do que as nixes do Rheno,

do que as sdgas da Etruria, as sibilas de Gnido.
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10
A St'nhora da Mdancolm

Ella habita iim palacio, eu um misero albergue.

Mas ja morou na treva, omie nuuca o sol se ergue,

nas solicloes de Job e a triste Agar errante.

E mau grado entre nos haver um cavo abismo,

sae d'esse olhar lutuoso, um Huido, um magnetismo,

—que me rende, me atrae, subjuga a cada instaute!



^ III —

3) etv^ ot,a ^agrxma^

AifaUtr! Amtar! Vm dia, ros 7tarrtt-

rci lodos os mem avatares

!

\ * ,

Cavo a propria niemona e entre largas palmeiras

surge Jemsalem, n’um passado ja morto.

Creio ter sido outr’ora um Romano e no Horto

n um ch oroso sol posto, errar entre oliveiras.

Sera um sonlio vao?— Kntre lancas guerreiras,

vejo-me centuriao da Torre Antonia, e absorto

contemplando Siao, Josafat, o Mar Morto,

e a agua de Siloe regando as romanzeiras.



A Sadiora da MefancoiUt
Vt

Oreio avistur tambem, mal velatta n’um veo,

atraz d’um porta-eruz ijue insulta o povoleo,

.1 imagem que eu jii vi, a mesma imagem rara.

— K’ ella! E’ ella! E’ ella! E' seu rosto dorido!

— Contorce as reaes maos de marmore polido!

- Cae-Ihe o pranto em silencio, em silencio, na cdra.



^@)£rc

^ ^euVora ioj ^usip'uo^

Bt’fiti qui lugenif

Kevejoa outra vez As luzes daa estreias,

n’um serro desolado, o atroz Campo do Oleiro,

a lua que prateia o elmo d&s sentinolas,

e junto a uma alta cruz ao monte sobranceiro.

Ja vi o mar em fiiria e a terra n'um brazeiro,

ja vi craciticar ieOes, reis, e donzelas,

mas nada egual ao horror das tres estatuas belas,

tres Estatuas da Noite, ao cFesse madeiro.



J Senhora tlu Melattcnlia

UniA era Salome, outra Magda, © ainda

a Dor que nao tem nome, a Hebreia grave e liada,

a rosa de Saron que gemeu nos jretiros.

Essa e como a Raqnel da Judea chorosa.

Nao quer consola^ftes. Longe das mais, lutudsa,

—uiva a matilha atrdz dos ajs e dos suspiros!

i
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- V-

Videtr $i est dolo>\ uicut dotor meo!

Tiberio discutia irritado ©scultura

certa noite em Caprea* — A lua era bonita,

Jogava com Sejano © eu, A certa altura
T

derruba a mesa ao chao de oiro e de malaquita.

*Ja viste alguma vez— grita-me elle — a Amargura,

quer seja em carne, em bronze, em marmore, uma cripta,

sofrer como em Niobe, essa ©xtranha figura,

cuja pedra da ais, chora, t-reme, palpita? - . *



A $enhi>ra Melmmthf
Iti

Ja vi outn>ra T
ou disse— 6 Cesar! - na Judea T

a forma ewultural d’uxna muther hebreia,

Hobre a campa do filho arrastar-se de bruvos.

—Nunca vi eguai ttor de cabetos castaniios.

— Nunca vi maior dor om olhos mais extranhos!

—Nunca meu cora<,*5o olvidou seus solu<;os!»



~=® <>

-VI

§>sipa4a^

A ttftakr

!

dwri nke

!

*1nn nkf

!

tym mvrikfjit) t Quq mcritegio !

Outra noite, era om Roma*—Eu estava n’iuna orgia,

junto de Cesar Borgia o uma real devassa.

0 Cristo estavaem frente, ao alto* Enchi a taqa

ilo Rheno e arremeesei-o ao Cristo que morria.

u uitraje era sangrento o macabra a ousadia!. .

.

0 vinho purpurou-lhe o corpo niveo, E a ba^a

ironte que aldga o horror e o livor da desgra^a,

ddbra . . dobra-se ao chSo. .. com mais melancolia.

B



A Scnhora tla Mclanrolia

18

Quando emfim me eseapei da bacanal urrante,

corta-me o passo a Sombra. Em vdz tebncitante,

bradei: Que mo dlhas tu, com vistas irntadas .

J
.

.

Nada me respondou a Sombra amada o triste.

>Ias minha aima gemeu: — Foste ta que reabnste

o songue que hoje cde d'aqitelaa eete espudae

.
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‘fct'\serexe me\ \ . . .

Lea Mtres ! Lea Mtres f

FAUSr

A*s risAilas entrei n’uina egreja As matinas,

—Oonservava-se ateu meu cora<jao corruto—

Eis vejo sobre o altar o extranho ser de luto,

rasgddo* o cora^ao por sete espadas finas.

Chorei. Prostrei-me om teiTa,— Essas formas divinas

nao as pude fitar de rosto calmo e enxuto

!

Era a mao maternaL . - era o braijo impoluto- . «

f|Uo afastavam ineus p6s das ervas das ruinas

!



A Senftora da Mehmvotm20

Era o balb de mae, a indulgencia, o carinho,

era a aza que cjue &fig& o implume passariubo,

a mao que enxuga a tosta ao menino, a dar ais . . -

0* 3Iae triste! 0* Mae tema! 0* Mae dos ollios castos!

acollie esta alma em pranto, hirta ao frio, de rastos,

- qual triste engeitadinha a porta de seus paos!



|NOTA
ACERCA DOS

AVATARES DE UM ATED

A Senhora da Melamolla tom um extraaho suh-titulo assas

protano: — A vatarea de um ateu

Expliquemos este sub-titulo,

Avatar e um termo extraido das liturgias indianas, que signi-

tiea reincarmgdo, Seguiido esfcas ancestraes llfcurgiasj a alma hu-

manapode reincamar na torra, ou n’outro qualquer planeta, tan-

tas vczos quantas Ihe sejara necessarias para o seO depuraraento

ospiritual definitivo*

Yishnu e conhecido e vonerado na India intoira como o dcus

dos nove avatares, 0 proprio Hrahma t o chefc da trindad© divina,

a imliana trimurti, nSo foi isonto d !

esta lei universal mistica.

Jotts Crichna, conhecido na Europa pelo Crwio Neyro da India
t

mais o famoso e colebrado Budha, reverenciado tarabera sob o

norae sagrado de Cdkia-Muni^ foram as derradeiras iucarnavSes

de Vishnu. 0 Egipto adoptou da India a teoria das rcincarna-

COesj as quaes n'olle foram denominadas metempsicases*

PitagoraSj filosofo grego, natural de Saraos, e que havia sido

iniciado nos misterios rituaes do Egipto
;
assegurava recordar-

se, alem do outras cxtranhas existenoias anteriores
x
haver sido

ura faraoso combatenfce na guerra de Troia. O celobre conde

<le Sainfc Gormain, quo tauto brado deu nas cdrtes de Luiz XV
o Luiz XVI, pelas suas riquosas babildnicas e teorias excepcio-

naeSj gabava-se de ter sido um guerreiro do terapo das Cruzfidas*



Srnhnm da Mi'ltinevlitt

SimSo o yUigo, Apollonio de Thyann, e o famoso CaglioStro pro-

fo&saram doutrinas identicas, o coroo ostas anormaos.

H4 quem assegure tambem que Jesus Cristo, o Raftbi do Na-

zareth, pretendora aludir a ostas reincarna^Ses sueessivas das

almas, quando, sendo procurado mistorias&inottte de noito, por

um seu sectario encohorto, homem abastado do hons o assas

considerado no sinh4drio de Jerusalom, chamado Nicodemus, Ihe

disse eatas decorto signiticativa-i palavras; — Na mvtidr. na rm
flade, te fliyo qne ndo pnde vir o reim dr Dcuh Hcruio a<inelir que rr-

nascer de novo.

Se estas polavras parecorem, porem, ainda obscuras ou sim-

plesmentc parabolicas. mais transparentes e claras ainda sfto es-

tas que disso aos discipulus falando de Jofto Baptista, o Preeur-

8or:—Se wh o qnereis bem eomprcender, elle e aipudle Elim que ha de

vir. E mais taide ainda estas nHo monos sugestivas; — Elins de-

certo hd de vir c restnbelecera todas m cousm, Digo-vo$ porem qtte Rtim

jd reio, e rlles mo o conheceram, e fiseram d'etle tudo quanta (piixeram.

Foi sd ent&o a csta teona das reincarnae3ost nitida e transpa-

rentexnente enunciada por Jesus
t
que os Apostoios conhoceram

que se tratava do Baptista, morto por havcr combatido as im-

piedades d'aquelle voluptuoso, dissimnlado
T aardduico e inces-

tuoso Herodes Antipas, tetrarca da Galilea. S6 entfto compreen-

derara que o Precursor fdra portanto uma remcurna^&o d'aqnelle

rigido* cavado
t
o austero profeta Elias, que outr'ora corabatera

intrepidaraente dc faee as atrocidades do Rei Achab
T
e confun-

dira com asporas palav'ras e prodigios magniiicos as tmposturas

dos saeerdotes de Baal, tal corao mais tarde, no reinado de An-
tipas

?
confundiria as doutrinas dos Fnriseus, dos Sadticetis, e dos

Mestres da Lei Mosaica. * ^
Ora estas finaes palavras sobre as roincarna^des proferira-as

JestiSj na extraordinaria scena da Transfigurai;^o
T
sobre a mon*

tanha do Thabor, n’aquella magestosa e poetica montanha da
Siriaf ao sudoeste do lago de Tabarieh,

Qual e o objectivo tilosofico da Senhora du Mclnnt'oUa, e do seu
sub-titulo Amtares de um ntcn, perguntar-nos-hlo,

Como poesia, eila 4 um preito doloroso, angustioso, tenebroso:

como filosofia. o proposito dci autor, que melhor esclarece ainda
o suVtitulo, estnba-se na mesmisslma tise do Fausto, com uma
ligcira vafiante.



.1 Scnhftrn dn MeUincoHa 23

A t6»e clo fidetho era osta :— que o eertlatkiro homnn de genfo,

inernno afatttmh dnrnntr um Utrgo periwlo tk tempo do idral fk Iku*,

regretum Nm certo dia ftemprc a rile
f
eomo fim ineritarrl r unicofk todn

n Sienda e todn a atividnde hunutna,

A variante do autor eosta:—NiSo e impreacindivel de fonna

alguma cjue scja um homem de genio aquelio que nm bello dia

oncontre a eua estrada real de Damaaco, como Saulo, c aonde

ali a cogueira dos aeua olhos se cure e disaipe ernfira, Baata quc

ollo soja um homera justo, recto, limpo de cora^Ho, e que haja

acmpre fortomento o sinceramente aspirado ao ideai supremo

da Verdado Ahsoluta* Esso regresso p6de nflo ocorrer n
fuma

unica existoncia—quo 6 ura minuto apenas da ctemidade—mas

n’uma s6rio estirada d’ellas, ato quo se compiete a eepiritual

porfoivfto,

lCsso dia sora na realidade o primoiro da felicidade do Ho-

mem t
e o ultimo que marcard o 6bito e o cnterro de Satanaz.

D'ahi os A vntare* de ntn ateaf cuja teoriaemais consoladora, de-

corto, do que a doa ciclos tenebrosos dos infemos do Danto, dos

quaes as portas eucarnadas ser^o fechadas para todo o scraprc

um dia h chavo, por desnecossarias e estereis, e por que ellas

cnfceuobrccom a doutrina t&o limpida, t^o calma, o t5o placida

ilo Jestts*

Mas esfca t4se — dir-nos-hfto — 6 corao a vossa propria poesia,

t«ma extranha e ejccepeimal Camelia Azut da Vtopia!

Quo importa! . Bemditas essas extranhas CameUas Aeues!

As Utopias nflo portencera nunca ao estreito, ef6mero t
e abur-

gues&do dia do hoje
t
mas sempro ao radioso, ao justificativo, ao

triunfal o espiritual amanhth
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